WWW.PONTODEPARTIDA.TUR.BR

PERU MAGNÍFICO com
PUNO, CUSCO & LIMA em julho 2022

1ª Dia – 30/06/22 – QUINTA-FEIRA
FLORIANÓPOLIS - SÃO PAULO – Embarque em Florianópolis com destino a São Paulo.
02ª Dia – 01/07/22 – SEXTA-FEIRA
SÃO PAULO – LIMA – JULIACA - PUNO (PERU) – Em horário combinado, embarque em São
Paulo com destino a Juliaca e conexão em Lima. Chegada no aeroporto de Juliaca, retirada da
bagagem e encontro com o receptivo local para transfer até a Cidade de Puno. Pernoite no Hotel
em Puno.
03ª Dia – 02/07/22 – SÁBADO
PUNO – Após o café da manhã, começamos a visita as Ilhas dos Uros, grupo étnico aimará que
vive em ilhas flutuantes construídas com juncos de totora, considerado o lago navegável mais alto
do mundo (3810 msnm). Em seguida, continuamos o passeio pelo lago até a Ilha Taquile, onde
apreciaremos uma das mais belas paisagens andinas, com colinas abundantes e vestígios
arqueológicos. Em Taquile, a principal atividade é a indústria têxtil, as peças de vestuário são
confeccionadas com técnicas de alta tecelagem e mostram desenhos de suas vidas diárias. Por
fim, desfrute de um bom almoço típico (incluído), preparado com ingredientes locais e em um
restaurante local. Ao término, embarque e retorno a Puno. Pernoite no Hotel em Puno.
04ª Dia – 03/07/2022 – DOMINGO
PUNO – CUSCO – Após café da manhã, check-out e transfer para a estação de trem onde vamos
embarcar em uma surpreendente viagem de Puno a Cusco em meio a Cordilheira com paisagens
de tirar o folego em um trem de luxo. Durante a nossa viagem teremos almoço (sem bebida) e o
chá da tarde que será servido antes da chegada em Cusco. Após o desembarque transfer ao hotel.
Pernoite no Hotel em Cusco.
05ª Dia – 04/07/2022 – SEGUNDA-FEIRA
CUSCO – Após café da manhã, saída para city tour com guia local, onde vamos admirar o
maravilhoso legado pré-hispânico e colonial da cidade de Cusco, um interessante tour onde poderá
conhecer o Templo do Sol, conhecido como “Koricancha”, antigo lugar de adoração ao Deus Sol
dos Incas e sobre o qual se construiu o atual convento de Santo Domingo; contemple a beleza da
Plaza de Armas de Cusco e admire as mais representativas esculturas e pinturas “cusqueñas” em
sua imponente Catedral. Em seguida, passeio pelos arredores da cidade; admire a imponente
fortaleza de Sacsayhuaman e seus assombrosos muros, compostos por enormes pedras unidas
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com uma grande precisão; conheça o local de adoração de “Kenko”. Parada para almoço (não
incluído) na Plaza de Armas, onde possui diversos restaurantes e em seguida retorno ao hotel e
noite livre. Pernoite no Hotel em Cusco.
06ª Dia – 05/07/2022 - TERÇA–FEIRA
CUSCO - Após o café da manhã, iniciaremos nosso passeio privado com guia local em português
ao Vale Sul de Cusco para seguirmos apreciando as riquezas de nossa região. A primeira parada
será no complexo arqueológico de Tipón, grande espaço de cultivo que contém 12 terraços. Com
muros feitos de pedras esculpidas, Tipón é bem conhecido pelo trabalho hidráulico que fizeram os
Incas, pelo qual transportavam as águas dos nevados ao Vale Sul por meio de canais de irrigação
para o cultivo. Após a visita à Tipón, seguiremos para a primeira cidade urbanizada na serra
construída pela Cultura Pré-Inca Wari. Apreciaremos uma jóia da arquitetura colonial, a Igreja de
Andahuaylillas, conhecida como a Capela Sistina das Américas, que possui um estilo Barroco do
século XVII. Depois deste lindo passeio pelo Vale Sul, retornaremos à Cidade de Cusco almoço e
restante da tarde livre. Pernoite no Hotel em Cusco.
07ª Dia – 06/07/2022 – QUARTA–FEIRA
CUSCO – VALE SAGRADO DOS INCAS – ÁGUAS CALIENTES - Após café da manhã saída do
hotel com guia local em português para conhecermos o famoso Vale Sagrado dos Incas.
Visitaremos o Centro Arqueológico de Pisac. Observaremos os imensos terraços feitos pelos Incas.
Lugar que servia para cultivar produtos agrícolas andinos. Encerrando esse programa, o tempo
será livre para interagir com os artesãos locais do Mercado Artesanal de Pisac. Sairemos de Pisac
com destino à Urubamba, onde teremos o nosso almoço Buffet (incluído sem bebidas). Em seguida
visitaremos Ollantaytambo, um bonito exemplo da urbanização Inca, onde teremos a oportunidade
de caminhar pelas ruazinhas do povoado e interagir com a cultura local, tendo assim uma clara
idéia de como foi este centro militar, religioso e cultural, durante o Império Incaico. Depois do
passeio embarcaremos no Trem Vistadome da Estação de Ollantaytambo para as Águas Calientes,
onde nossa equipe estará aguardando para levar o grupo ao Hotel. Povoado que fica no meio das
montanhas da selva de altitude, a Cidade de Águas Calientes possui uma excelente infraestrutura
turística de hotéis, restaurantes e lojas de artesanato. Pernoite no Hotel em Águas Calientes.
08ª Dia – 07/07/2022 – QUINTA-FEIRA
MACHU PICCHU – CUSCO - Sonho realizado!!! Neste dia visitaremos uma das 7 Maravilhas do
mundo moderno Machu Picchu. Nossa equipe auxiliará acompanhando do hotel ao embarque no
ônibus, dando início ao passeio à Cidadela Inca de Machu Picchu, onde nosso guia profissional
transmitirá todas as informações, incluindo os mistérios e histórias da fascinante Cultura Inca. Após
este período, aproveite o tempo livre restante para explorar, descansar, meditar e sentir a notável
energia espiritual deste sítio. Nosso guia orientará sobre o horário para descerem ao Povoado de
Águas Calientes para almoço (incluído sem bebidas), e retornarem à Cidade de Cusco. Chegando
à Estação de Ollantaytambo ou Poroy, próxima de Cusco, nossa equipe estará esperando para o
transfer privado ao Hotel. Pernoite no Hotel em Cusco.
09ª Dia – 08/07/22 – SEXTA-FEIRA
CUSCO - LIMA – Café da manhã, check-out no hotel e saída para conhecer as Salineras de Maras,
que está aproximadamente 40 quilômetros de distância de Cusco e a mais de 3.300 metros acima
do nível do mar e sem dúvidas constituem uma das paisagens mais interessantes e diferentes da
região. O local possui uma salina com mais de 4000 poços de sal, que se encontra encravada em
um vale cercado por altas montanhas. Próximo à Maras fica Moray, um sítio arqueológico inca
formado basicamente por imensos terraços circulares construídos no chão. Segundo estudos, as
estruturas com diversos degraus eram utilizadas como um laboratório agrícola pelos incas. Ao
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término das visitas, transfer para o aeroporto e embarque para Lima. Receptivo no aeroporto e
transfer para o hotel. Pernoite no Hotel em Lima.
10ª Dia – 09/07/2022 – SÁBADO
LIMA – Após café da manhã, saída para City tour em Lima, Colonial e Moderna percorrendo todos
os lugares mais relevantes da cidade de Lima, mostrando todo seu encanto e tradição. Iniciaremos
com a vista panorâmica de la “Huaca Pucllana”, um magnífico centro cerimonial e arqueológico
edificado no século IV D.C. Conheça a Lima Colonial visitando seu tradicional centro histórico,
aprecie a beleza de sua Plaza Mayor, o Palácio de Gobierno, o Palácio Municipal e sua imponente
Catedral. Iremos até o Convento e Igreja de San Francisco, um dos mais importantes do século
XVII, aonde se encontra as criptas subterrâneas conhecidas como “Las Catacumbas”. Observe a
modernidade da cidade enquanto fazemos o passeio pela área residencial e financeira de San
Isidro e finalmente obtenha uma incomparável vista do Oceano Pacífico do distrito de Miraflores
onde vamos almoçar (incluído, sem bebida). A noite em horário determinado passeio incluído para
ver o Circuito Mágico das Águas que está localizado no Parque de La Reserva. Pernoite no Hotel
em Lima.
11ª Dia – 10/07/22 – DOMINGO
LIMA – SÃO PAULO – Dia livre e em horário combinado transfer para o aeroporto e embarque
para o Brasil. Pernoite no voo em deslocamento.
12ª Dia – 11/07/22 – SEGUNDA-FEIRA
SÃO PAULO – FLORIANOPOLIS – Chegada pela manhã em Guarulhos – SP e em horário
determinado voo de retorno a Florianópolis.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1- Passagens aéreas ida e volta desde Florianópolis em classe econômica, com taxas de
embarque, uma bagagem de 23 kg despachada e uma bagagem de mão de até 10 kg.
2- 09 Pernoites em hotéis categoria superior, apto duplo standard com café da manhã.
3- Transfers entre Aeroporto – Hotel – Aeroporto.
4- Transfers entre Hotel – Estação de Trem – Hotel.
5- Guias locais em português, eventualmente em espanhol.
6- Coordenador de viagem da Ponto de Partida durante toda a viagem.
7- Seguro viagem com cobertura de US$ 100.000 por passageiro.
8- Kit de viagem Ponto de Partida Turismo.
PASSEIOS NCLUÍDOS:
1- Passeio de barco no Lago Titicaca com guia local e visita as Ilhas Flutuantes de Uros e Taquile
com almoço (sem bebidas).
2- Trem de Puno á Cusco com almoço (sem bebidas) e chá da tarde.
3- Boleto turístico de Cusco.
4- City tour em Cusco com guia local.
5- Tour ao Vale Sul com guia local.
6- Passeio de dia inteiro ao Vale Sagrado com guia local e almoço (sem bebidas).
7- Trem Vistadome de Ollantaytambo até Águas Calientes (ida e volta).
8- Micro ônibus para Machu Picchu (ida e volta).
9- Ingresso para entrar e guia local para visitação em Machu Picchu.
10- Tour Salineras de Maras e Moray com guia local.
11- City Tour em Lima com guia local e almoço (sem bebidas) no Restaurante Mangos.
12- Passeio noturno para o Circuito Mágico das Águas com transporte e ingresso.
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INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: USD 3.195,00 COM TAXAS DE
EMBARQUE.
PARCELAMENTO:
NOVEMBRO/21: ENTRADA DE USD 456,43 + 06 X DE USD 456,43
ENTRADA DE R$ 2.510,36 + 06X DE R$ 2.510,36 + PARCELA FINAL*
DEZEMBRO/21: ENTRADA DE USD 532,50 + 05 X DE USD 532,50
ENTRADA DE R$ 2.928,75 + 05X DE R$ 2.928,75 + PARCELA FINAL*
JANEIRO/22: ENTRADA DE USD 639,00 + 04 X DE USD 639,00
ENTRADA DE R$ 3.514,50 + 04X DE R$ 3.514,50 + PARCELA FINAL*
FEVEREIRO/22: ENTRADA DE USD 798,75 + 03 X DE USD 798,75
ENTRADA DE R$ 4.393,13 + 03X DE R$ 4.393,13 + PARCELA FINAL*
MARÇO/22: ENTRADA DE USD 1.065,00 + 02 X DE USD 1.065,00
ENTRADA DE R$ 5.857,50 + 02X DE R$ 5.857,50 + PARCELA FINAL*
ABRIL/22: ENTRADA DE USD 1.597,50 + 01 X DE USD 1.597,50
ENTRADA DE R$ 8.786,25 + 01X DE R$ 8.786,25 + PARCELA FINAL*
MAIO/22: A VISTA USD 3.195,00
A VISTA R$ 17.572,50 + PARCELA FINAL*
JUNHO/22: PARCELA FINAL*
FORMA DE PAGAMENTO:
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.
CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 27/10/2020 Á R$ 5,50.
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do
parcelamento será apurado a variação cambial do período e caso necessário será adicionado
mais uma parcela ao final do contrato para quitação da diferença, se houver.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• Marcação de assentos nos voos, pois esse serviço e oferecido separadamente pelas cias
aéreas.
• Documentos pessoais.
• Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais, alimentação em aeroportos e qualquer serviço
que não esteja expressamente citado como incluído no roteiro.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem ou
CARTEIRA DE IDENTIDADE ORIGINAL emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em perfeito
estado de conservação e com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou com
plástico aberto. Não é aceito CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta vacina em
qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da ANVISA pela
Carteira Internacional de Vacinação.
3 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, cortes,
substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item que terá
prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força maior, alheios a
vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a descontos proporcionais
ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e contratado
EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, tráfego, mecânica e
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política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a continuação da viagem, a
conclusão do roteiro.
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou ocorrências
climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem, quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta devolverá
os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
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